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Αγαπηµένα µου Πουλιά,
Καλώς βρισκόµαστε και πάλι!! Η καινούργια οδηγική αλλά και η σχολική χρονιά είναι µπροστά σας κι όλα ανυποµονείτε 
να ανοίξετε τα φτερά σας και να πετάξετε σε νέους ουρανούς γεµάτους γνώσεις αλλά και διασκέδαση! Νέοι και παλιοί φίλοι 
θα συναντηθείτε ξανά για να µοιραστείτε καινούργιες περιπέτειες και προκλήσεις!

Κι επειδή εµείς τα Πουλιά έχουµε πάντα έξυπνες και χρήσιµες ιδέες, τι θα λέγατε φέτος να φροντίσετε για την ανακύκλωση 
της σχολικής σας εξάρτυσης; Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ζητήσετε από τους γονείς σας να αγοράσουν 
καινούργια όλα τα σχολικά σας είδη. Στα συρτάρια σας θα υπάρχουν σίγουρα µολύβια, στυλό και µαρκαδόροι από πέρυσι 
που µπορούν και πάλι να χρησιµοποιηθούν. Τα παλιά τετράδια που έχουν ακόµη πολλά λευκά φύλλα µπορούν να γίνουν τα 
φετινά σας πρόχειρα. Μήπως και η σάκα, η κασετίνα ή τα ντοσιέ σας είναι σε καλή κατάσταση και µπορείτε να τα κρατήσετε και 
πάλι; (Ιδέα: µε υφάσµατα, κονκάρδες, φωτογραφίες για κολάζ και χρώµατα µπορείτε να τα µεταµορφώσετε και να τα κάνετε 
καλύτερα κι από καινούργια!!) 

Κι αν τελικά κάποια από τα προηγούµενα σχολικά σας είδη πρέπει να αντικατασταθούν µε καινούργια, µην τα πετάξετε! 
Πηγαίνετέ τα στην Εστία και τοποθετήστε τα στο υλικό του Σµήνους ή της Φωλιάς σας. Θα είναι σίγουρα πολύ χρήσιµα εκεί!

Ξεκινήστε λοιπόν τη νέα χρονιά µε κέφι και δηµιουργική διάθεση, µε προθυµία και όρεξη για να µάθετε, να ζήσετε και 
να προσφέρετε πολλά!! Γιατί…έτσι κάνουν πάντα τα Πουλιά!!!

Καλή αρχή σε όλους!!!

Μηνύµατα που σε ενδιαφέρουν...

∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες του ΣΕΟ. Μπορείτε να καταθέσετε
τη δωρεά σας στους παρακάτω αρ. τραπεζικών λογαριασµών: 
• Alpha Bank: 120-00-2002-008161 (IBAN GR59 0140 1200 1200 0200 2008 161)
• Εθνική Τράπεζα τηςΕλλάδος: 48011212 (IBAN GR91 0110 1040 0000 1044 8011 212)
• Τράπεζα Κύπρου: 000010027188 EUR (IBAN GR1507300010000000010027188)
• Eurobank: 0026.0003.09.0200924932 (IBAN GR4502600030000090200924932)
• Μέσω ιστότοπου του ΣΕΟ, www.seo.gr 
Eιδοποιώντας µας ή να µας τη στείλετε µε όποιον τρόπο επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόµιµο παραστατικό, για φορολογική χρήση.

Σου αρέσει το Περιοδικό; Μπορείς να το λαβαίνεις όταν έχεις δώσει τη συνδροµή σου και έχεις ταυτότητα 2010.
Εξήγησέ το και στα άλλα παιδιά που θέλουν να το λαβαίνουν.

Με αγάπη,
η Κουκουβάγια

Ιδιοκτήτης:
Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ: 210 3235794, 
Fax: 210 3235526
e-mail: seo@seo.gr, www.seo.gr

Εκδότης:
Αλεξάνδρα Λουκίδου
Γενική Έφορος
Καλαβρύτων 38,
16346 Ηλιούπολη
Art Director:
modernspirit@gmail.com
Εκτύπωση: Έποψις

ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
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Σµήνος: 1ο ΗλιούποληςΑριθµός Πουλιών:  14
Φωλιές: Περιστέρια, χρυσαετοί, µαραµπούΑγαπηµένο τραγούδι: KροκοδειλάκιΑγαπηµένο παιχνίδι: MήλαΣυγκέντρωση: Κάθε Σάββατο 10-12 µ.µ.Τη Συγκέντρωση µας χαρακτηρίζουν: Kέφι, όρεξη, 

περιπέτεια, ζωντάνια

Κωδικός εντύπου: 1095

738/93

∆ιεύθυνση:
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 

και Ανδρούτσου, Ηλιούπολη

Κλάδος Πουλιών

Φθινοπωρινές διαδροµές



Θα χρειαστείς:

• Μια εφηµερίδα ή µερικές πλαστικές σακούλες.
• Το εσωτερικό από ένα ρολό χαρτί κουζίνας.
• ∆ιάφανη µεµβράνη τροφίµων.
• Ένα άδειο σακουλάκι από σνακς ή ξηρούς καρπούς.
• Γύψο «παρισιού» ή γύψο σε σκόνη ταχείας πήξεως.
• Μια παλιά κανάτα.
• Ένα κουτάλι.
• Γάντια µιας χρήσης.

Πριν ξεκινήσεις, βάλε πάνω στο τραπέζι σου πολλά 
φύλλα εφηµερίδας ή πλαστικές σακούλες για να µην 
λερώσεις! Μετά πάρε το σακουλάκι από σνακς 
ή ξηρούς καρπούς, άνοιξέ το καλά αλλά πολύ 
προσεκτικά ώστε να µη σκιστεί πουθενά, άδειασέ 
το και καθάρισε πολύ καλά το εσωτερικό του.

 

Πάρε το εσωτερικό ενός ρολού κουζίνας και κλείσε 
τη µια άκρη του µε τη µεµβράνη. Άπλωσε προσεκτικά 
την υπόλοιπη προς τα κάτω, γύρω από το ρολό.

 

Γύρισε ανάποδα το ρολό και τοποθέτησέ το µέσα στο 
σακουλάκι, µε την επίπεδη πλευρά της µεµβράνης 
προς τα κάτω.

Ρίξε στην κανάτα δύο κούπες από την σκόνη γύψου  
και µία κούπα νερό.  Ανακάτεψε πολύ καλά µέχρι να 
γίνει σαν χυλός και να µην έχει σβόλους.

 

Μόλις το µείγµα είναι έτοιµο, φόρεσε τα γάντια και 
τσαλάκωσε ελαφρά το σακουλάκι, κρατώντας µέσα 
όρθιο το ρολό κουζίνας.

 

Άρχισε να γεµίζεις το σακουλάκι µε το µείγµα γύψου, 
χωρίς όµως αυτό να µπει µέσα στο ρολό κουζίνας!  
Άφησε µια µικρή ποσότητα του µείγµατος να πάει κάτω 
από το ρολό, τραβώντας το ελαφρά προς τα πάνω.  
Συνέχισε µέχρι να γεµίσει όλο το σακουλάκι.  Μην 
ανησυχείς αν χυθεί απ’ έξω! Θα το καθαρίσεις µετά.

 

Άφησε το σακουλάκι να στεγνώσει.
Προσοχή!! Όσο µείγµα σου περισσέψει µην το ρίξεις 
στο νεροχύτη ή στο νιπτήρα!!  Πάρε µία πλαστική 
σακούλα και άδειασε  το µέσα εκεί. Όταν πλέον 
ξεραθεί, πέταξε τη σακούλα στα σκουπίδια.

 

Μόλις το σακουλάκι στεγνώσει, αφαίρεσε το ρολό 
κουζίνας.  Ίσως να είναι λίγο δύσκολο να το τραβήξεις, 
γι’ αυτό ζήτησε  από κάποιον µεγαλύτερο να σε 
βοηθήσει αν χρειαστεί.

 

Καθάρισε το εξωτερικό µέρος από το γύψο που 
πιθανώς έχει κολλήσει εκεί, και βάλε  τα µολύβια, τα 
στυλό, τα πινέλα και τους µαρκαδόρους στην 
καινούργια µολυβοθήκη σου!!

Καλή επιτυχία!

   Ελάτε!…
…Ανεβείτε!… 
...Καθίστε!...

Ουφ επιτέλους, ήλθε το φθινόπωρο! Και µου φάνηκε 
ότι δε θα τελείωνε ποτέ το καλοκαίρι. Κάθε µέρα στην ίδια 
θέση, ανάµεσα στα σχολικά του νηπιαγωγείου και του 
γυµνασίου, να ιδρώνουµε και να ξεϊδρώνουµε συνεχώς 
κάτω από τον καυτό ήλιο. Ναι, κι εµένα µου αρέσει ο ήλιος. 
Να δείτε...µαύρισα κιόλας! Από κίτρινος που ήµουν µε 
τα ζωγραφισµένα µου λουλούδια στα µάγουλα, νοµίζω 
πως έγινα πορτοκαλί! Άλλα να… πιάστηκα λιγάκι ακίνητος 
τρεις µήνες! Γι' αυτό τρίζω έτσι. Τώρα όµως ήρθε ο καιρός 
να ξεµουδιάσω! 

Βέβαια, για να σας πω όλη την αλήθεια, δεν έµεινα κι όλο 
το καλοκαίρι ακίνητος! Πήγα κι εγώ τις βόλτες µου! Θα σας 
πω…θα σας πω…σταθείτε! Να…εεεεε…πήγα για µπάνιο! 
«Χα, χα»; Γελάτε ε; Κι όµως, να πως έγιναν τα πράγµατα:

Την τελευταία ηµέρα του σχολείου ο κύριος Θάνος, 
ο επιστάτης, ξέχασε την αυλόπορτα ανοιχτή. Εεε, µη µε 
µαλώνετε! Ακούστε πρώτα! Λοιπόν, την επόµενη µέρα έκανε 
πολύ ζέστη κι όσο βλέπαµε την πόρτα ορθάνοιχτη δε 
µπορούσαµε να κρατηθούµε! Είπαµε να πάµε βόλτα στην 
παραλία! Εκεί που σας είχαµε πάει µονοήµερη εκδροµή 
λίγες εβδοµάδες πριν κλείσουν τα σχολεία, θυµάστε; 
Τον ξέραµε το δρόµο καλά κι είπαµε να ξεκινήσουµε και 
οι τρεις µας. 

Φτάσαµε στην παραλία απόγευµα κι ευτυχώς δεν είχε τόσο 
κόσµο όπως την άλλη φορά. Κατεβήκαµε λοιπόν στην άµµο 
που ήταν µαλακιά και καθαρή, κάτσαµε δίπλα- δίπλα, 
ανάψαµε τα ραδιόφωνα µας, τα συγχρονίσαµε στον ίδιο 
σταθµό και κοιτάζαµε τη θάλασσα. Ένα απαλό αεράκι µας 
δρόσιζε κι εµείς χορεύαµε πάνω στις σούστες µας! 
Είχε αρχίσει να σουρουπώνει όταν ένιωσα την επιθυµία 
να βουτήξω τις µπροστινές µου ρόδες στο νερό. ∆υνάµωσα 
λοιπόν τη µουσική κι έκανα ένα σάλτο εκεί που σκάει 
το κύµα στην αµµουδιά! Το νερό όµως ήταν παγωµένο 
κι αµέσως έκανα γρήγορα όπισθεν. Οι ρόδες µου όµως αντί 
να µε γυρίσουν πίσω έσκαψαν την άµµο και µε βύθισαν 
περισσότερο µέσα στο νερό! Όταν οι άλλοι το είδαν αυτό 
ανησύχησαν. Έσβησαν τα ραδιόφωνά τους και µου φώναζαν 
να βγω έξω. Γρήγορα κατάλαβαν όµως ότι είχα κολλήσει 
στην άµµο και µε κάθε προσπάθειά µου να ξεκολλήσω 
βούλιαζα περισσότερο! Άρχισα να φωνάζω και να ζητάω 
βοήθεια. Τα δύο σχολικά τότε πέταξαν τα συρµατόσχοινά 
τους για να µε τραβήξουν. Πιάστηκα δυνατά από αυτά
 κι άρχισα πάλι τη προσπάθεια. Από µέσα µου σκεφτόµουν 
τον κύριο Θάνο και πόσο απερίσκεπτος ήµουν. ∆ε θα µου 
έχει ποτέ ξανά εµπιστοσύνη και θα έχει δίκιο. Είχα 
βουρκώσει κι έχανα σιγά-σιγά τις δυνάµεις µου, όταν ένα 

τεράάάστιο κύµα έσκασε πάνω µου, επίτηδες λες, και µε 
έβγαλε έξω από την άµµο σχεδόν µαγικά! ∆ε µπορούσα να 
το πιστέψω! Ήµουν τόσο ευτυχισµένος κι ανακουφισµένος 
που µε δυσκολία άκουγα τους άλλους που µε µάλωναν 
σχεδόν σε όλη τη διαδροµή της επιστροφής! 

Η περιπέτεια όµως δεν τελείωσε εδώ. Το άγχος µου 
συνεχίστηκε και την επόµενη µέρα, όταν θυµήθηκε ο κύριος 
Θάνος την ξεχασµένη ανοιχτή αυλόπορτα και ήρθε 
να την κλειδώσει γιατί ανησυχούσε για µας. Κρύος ιδρώτας 
µε έλουσε όταν ήρθε να µας χαιρετήσει και είδε τις ρόδες 
µου βουτηγµένες στην άµµο. Έπρεπε να του πω όλη 
την αλήθεια και να του ζητήσω συγγνώµη. Βέβαια….. 
του τα είπα όλα, παιδιά! Κι εκείνος δε µίλησε, έφυγε 
στενοχωρηµένος χωρίς να µε χαιρετήσει. Εγώ ντρεπόµουν 
τόσο που δε µπορούσα να δω τους φίλους µου στα µάτια. 
Εκείνο το βράδυ µου φάνηκε ατελείωτο. ∆εν έκλεισα µάτι. 

Την επόµενη µέρα όµως είδαµε από µακριά τον κύριο 
Θάνο µε τη γυναίκα του και τα παιδιά του να έρχονται 
προς το µέρος µας. «Πάµε για µπάνιο!!», µας φώναξαν! 
Και πήγαµε όλοι µαζί σε µία υπέροχη παραλία, κάτσαµε 
στη σκιά, ακούγαµε µουσική και περάσαµε µία αξέχαστη 
µέρα! Ο κύριος Θάνος µε συγχώρεσε κι εγώ υποσχέθηκα 
ότι θα είµαι πάντα υπεύθυνος και σωστός απέναντι 
στις υποχρεώσεις µου!

Αλλά ας αφήσουµε τα δικά µου! Πείτε µου κι εσείς παιδιά 
πώς περάσατε; Αχ, πόσο µου λείψατε! Καλέ εσείς 
µεγαλώσατε! ∆ες πόσο αλλάξατε! Κι εγώ όµως άλλαξα! 
Έκανα και το σέρβις µου! 

Τι ωραία το σχολείο ξεκίνησε! Θα µπούµε πάλι 
στο πρόγραµµα! Έι, από τώρα γκρινιάζετε εσείς; 
Σκεφτείτε πόσα καινούρια πράγµατα θα µάθετε φέτος!
Ένας ολοκαίνουριος άγνωστος κόσµος περιµένει 
να τον ανακαλύψετε! Κάθε µέρα θα κάνετε κι ένα βήµα 
πιο κοντά του! 

Αλλά τώρα που είπα «Βήµα», κατασκήνωση πήγατε; Γιατί για 
έναν ολόκληρο µήνα γι' αυτό µου µιλούσατε. Πού; Χώρα του 
Ποτέ; Γαλατία; Όλυµπος; Καλέ αυτό δεν είναι κατασκήνωση 
αλλά ο γύρος του κόσµου σε 7 ηµέρες! 

Λοιπόν επειδή σας βλέπω, έχετε όρεξη σήµερα, κι εγώ 
λαχάνιασα να µιλάω όλη την ώρα έτσι αγύµναστος που είµαι 
ακόµα, έχω µια ιδέα! Ας λύσουµε µερικά αινίγµατα! Ξεκινάω 
πρώτος. Σας έχω ένα καινούργιο και δύσκολο:
«Τι είναι αυτό το κίτρινο και γυαλιστερό που σας συναντάει 
κάθε πρωί και δε σταµατάει να µιλάει;»
Εντάξει…εντάξει…το βρήκατε...εγώ είµαι!!!

Καλή σχολική χρονιά σε όλους µας!!!!

Στο σχ
ολείο ξ

ανά!!!!
∆ες έναν έξυπνο τρόπο για να φτιάξεις 
τη δική σου πρωτότυπη µολυβοθήκη
µε απλά καθηµερινά υλικά όπως....... 
µε ένα σακουλάκι από σνακς!

Σακουλοπαιχνιδοδηµιουργίες



Ελάτε να παίξουµε
Ενώστε τις τελείεςγια να δείτε ποιοςσας κοιτάει!

∆ώστε χρώµα γύρω σας!

Βοηθήστε 
τα παιδιά

να βρουν το δρ
όµο τους, 

από το σχολε
ίο στο σπίτι

Ήξερες ότι οι
 αρχαίοι κά

τοικοι τη
ς

Σκανδινα
βίας, έγρ

αφαν σε 
πέτρες 

που ονοµά
ζονται Ρ

ουνικές;

Ήξερες ότι έχουν βρεθεί Ρουνικές πέτρες στις ακτές της  Β. Αµερικής; πράγµα

που µας κάνει να υποθέτουµε, ότι οι αρχαίοι Σκανδιναβοί είχαν φτάσει εκεί πριν τον Κολόµβο.

Ήξερες ότι στην Αλταµίρα της Ισπανίας, 

βρέθηκαν πολυάριθµες τοιχογραφίες

πρωτόγονων ανθρώπων;

Ήξερες ότι η Νυρεµβέργη της Γερµανίας θεωρείται η πρωτεύουσα 

του παιχνιδιού, εξαιτίας των πολλών εργοστασίων της µε παιχνίδια;

Ήξερες ότι το εντελβάϊς, το µικρό άσπρο λουλουδάκι

που φυτρώνει στις Άλπεις, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσµο;



Η δική µας Φωλιά!!

Πτυχίο: Φίλος του Θεάτρου

1. Να γνωρίζεις λίγα από την Ιστορία του Θεάτρου 

στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια έως σήµερα.

2. Να γνωρίζεις πόσα είδη θεατρικών έργων 

έχουµε και τι ε
ίναι το καθένα από αυτά.

3. Να έχει παρακολουθήσει 2 τουλάχιστον 

θεατρικά έργα (ζωντανά ή από την τηλεόραση)

και να µπορείς να τα διηγηθείς στο Σµήνος.

4. Να γνωρίζεις 3 Έλληνες και 3 ξένους 

συγγραφείς καθώς και 3 Έλληνες και 3 ξένους 

σκηνοθέτες.

5. Να ξέρεις 5 γνωστά θεατρικά έργα και τους 

συγγραφείς τους.

6. Να ξέρεις 3 γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς 

θεάτρου και 3 ξένους.

7. Να µπορείς να επιλέξεις από την σχετική στήλη 

της εφηµερίδας έργα κατάλληλα για παιδιά της 

ηλικίας σου και να ενηµερώνεις τα Πουλιά του 

Σµήνους σου ένα µήνα στον πίνακα 

ανακοινώσεων.

(Σηµ. ∆ιάλεξε 5 απαιτήσεις)

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ»
Η παράσταση που είδα τον Νοέµβριο του 2009 µου άρεσε πολύ. 

Ήταν το έργο «Τα µαγικά µαξιλάρια» που έχει γράψει ο Ευγένιος 

Τριβιζάς και το ανέβασαν οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου σε 

σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. 
Η ιστορία µε λίγα λόγια µας µιλάει για µια χώρα, την  Ουρανούπολη, 

που την κυβερνούσε ένας βασιλιάς άπληστος ο Αρπατίλαος. 

Ο βασιλιάς βγάζει ένα νόµο που καταργεί τις Κυριακές , τα πάρτυ, 

τις γιορτές, τα γενέθλια  και κλέβει από τους κατοίκους της χώρας 

τα όµορφα όνειρα. Τα παιδιά της χώρας όµως αντιστέκονται 

στον κακό βασιλιά και τους ακολούθους του.   

Όλοι οι ηθοποιοί εξέφραζαν τον χαρακτήρα του ρόλου τους 

µε µεγάλη επιτυχία και ήταν πολύ πειστικοί.

Τα σκηνικά και τα κουστούµια ήταν πολύ εντυπωσιακά και µε έντονα 

χρώµατα. Υπήρχαν πολλά τραγούδια που οι ηθοποιοί 

τα τραγουδούσαν ζωντανά .Τα  έντονα φώτα και ένας  προτζέκτορας 

που έκανε διάφορες προβολές δηµιουργούσαν µια πολύ ωραία 

ατµόσφαιρα. 
Η αγαπηµένη µου σκηνή ήταν όταν τα παιδιά άρχισαν να µαζεύουν 

διάφορα όµορφα αντικείµενα και σκέψεις, για να γεµίσουν δύο 

µαξιλάρια ώστε να αρχίσουν να βλέπουν ξανά όµορφα όνειρα.

Ήταν µια πολύ ωραία παράσταση για τα παιδιά κάθε ηλικίας 

και αξίζει να την παρακολουθήσετε.
Γιάννης Καρούµπαλος 
1ο Σµήνος Πάτρας

Κατασκηνωτικό  τριήµερο «Τα  κίτρινα  παπούτσια» στα Καµπιά  Ευβοίας, 2ο  Σµήνος Χαλκίδας

Χ.∆ Στρουµφοχωριό, Σµήνη
Παιανίας και Ραφήνας

Χ.∆ Γαλατικό Χωριό,
Σµήνη Βούλας, Π.Φαλήρου, και Τρίπολης

Ας θυµηθούµε λιγάκι πόσες φορές συναντηθήκαµε 
µε τους φίλους µας και αφού διαφωνήσαµε λιγάκι για 
το ποιο παιχνίδι προτιµάµε να παίξουµε, καταλήξαµε 
να µοιραζόµαστε  φανταστικούς ρόλους και να 
ζωντανεύουµε ιστορίες του µυαλού µας... Και πόσες 
φορές δεν παίξαµε στο Σµήνος παρόµοια παιχνίδια 
ή στην κατασκήνωση δεν χρησιµοποιήσαµε αυτόν 
τον τρόπο για να παρουσιάσουµε κάποιες από 
τις ψυχαγωγίες µας; Σκεφτήκατε ποτέ πως το καθένα 
από αυτά είναι µια µορφή θεατρικού παιχνιδιού; 

Μήπως γνωρίζετε  ποιες είναι οι ρίζες του θεάτρου; 
Ταξιδεύει βαθιά µέσα στο χρόνο, από τότε που 
οι άνθρωποι ξεκίνησαν να ζουν µαζί σε οργανωµένες 
κοινωνίες. Χρησιµοποιούσαν πρωτόγονες µορφές 
θεάτρου για να τιµήσουν τους θεούς τους. 
Ο πρώτος ηθοποιός στην ιστορία, που ξεχώρισε
τον εαυτό του από την οµάδα των υπολοίπων 
(η οµάδα των ηθοποιών ονοµαζόταν «χορός») και 
άρχισε διάλογο, ήταν ο Θέσπις, σε έναν ∆ιθύραµβο 
(δηλαδή ύµνο) προς τιµήν του θεού ∆ιονύσου.

Η πρώτη  µεγάλη σχολή για το θέατρο µε τη µορφή 
που το γνωρίζουµε σήµερα γεννήθηκε στην Aρχαία 
Ελλάδα τον 5ο αιώνα π.Χ. Υπήρχαν ειδικά 
διαµορφωµένοι χώροι όπου εκεί παίζονταν 
οι παραστάσεις. Θεωρούνταν ιεροί, αλλά δεν ήταν ναοί. 
Από εκεί ξεκινάει η ιστορία του σύγχρονου 
ευρωπαϊκού και αµερικάνικου θεάτρου.

Στην Ελλάδα το Σύγχρονο θέατρο παρουσιάστηκε στις 
αρχές του 20ου αιώνα, όταν ιδρύθηκε η Λαϊκή Σκηνή. 

Ο Γιάννης Καρούµπαλος, Πουλί του 1ου Σµήνους Πάτρας, έχει ήδη ετοιµάσει το Πτυχίο αυτό κ
αι θέλησε να µοιραστεί µαζί µας, τις εντυπώσεις του από µια  θεατρική παράσταση που είδε. Μπράβο Γιάννη!

Το 1942 δηµιουργήθηκε το Θέατρο Τέχνης 
του Καρόλου Κουν. Σηµαντικοί ζωγράφοι όπως 
ο Τσαρούχης, ο Χατζηκυριάκος - Γκίκας, ο Μόραλης 
και άλλοι, βοήθησαν µε το έργο τους στην ανάδειξη 
του θεάτρου.

Υπάρχουν πολλά είδη θεάτρου. Πολύ αγαπηµένη 
σε όλους µας είναι η κωµωδία. Έχει τις ρίζες 
της στην αρχαία Ελλάδα και στο συγγραφέα 
Αριστοφάνη. Η «Κοµέντια ντελ Άρτε», είναι κωµωδία 
µε αυτοσχεδιασµούς που εµφανίστηκε στην Ιταλία 
τον 16ο µε 18ο αιώνα και υπάρχει µέχρι σήµερα. 
Χαρακτηριστικές µορφές της είναι: ο Πιερότος και 
η Κολοµπίνα. Μια άλλη µεγάλη κατηγορία είναι 
το µιούζικαλ. Είναι ένα ευχάριστο θέαµα που 
περιλαµβάνει µουσική, χορό και θέατρο.

Τέλος, ένα πολύ γνωστό είδος θεάτρου, που παίζεται 
µέχρι τις µέρες µας µε µεγάλη επιτυχία ιδιαίτερα 
στη χώρα µας, είναι η τραγωδία. Έχει κι αυτή τις ρίζες 
της στην αρχαία Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης είπε για 
την τραγωδία, πως είναι «µίµηση πράξης σπουδαίας 
και ολοκληρωµένης, µε διάρκεια και ποιητικό λόγο». 
Οι σπουδαιότεροι συγγραφείς τραγωδίας 
στην αρχαιότητα ήταν ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος και 
ο Ευριπίδης.

Αν µας αρέσει να βλέπουµε θέατρο ή ακόµα καλύτερα 
να συµµετέχουµε ενεργά σ’ αυτό, τώρα που η οδηγική 
χρονιά ξεκίνησε και πάλι είναι η κατάλληλη στιγµή για  
να ετοιµάσουµε το Πτυχίο του «Φίλου του θεάτρου» 
και να διασκεδάσουµε όλοι µαζί στο Σµήνος!

Η ζωή στο Σµήνος
«Αυλαία» και ….. πάµε!!
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